INSTRUKCJA INSTALACJI PROGRAMU

WPF ASYSTENT 6

KROK 1
Instalator programu należy pobrać ze strony
internetowej:
http://www.curulis.pl/oferta/wpfasystent.html
KROK 2
Po pobraniu pliku instalacyjnego
zainstalować program na komputerze

należy

KROK 3
Po ukończeniu instalacji należy uruchomić okienko
logowania (klikając w ikonkę programu WPF
Asystent 6, która pojawi się na ekranie po
zainstalowaniu).
Następnie należy wybrać profil połączenia z bazą
danych.

KROK 4
W uruchomionym kreatorze konfiguracji połączenia
z bazą danych należy wpisać adres serwera oraz
uzupełnić pozostałe dane, dzięki którym program
będzie mógł utworzyć bazę danych we wskazanej
lokalizacji.
Najczęściej użytkownicy wskazują ten sam adres
serwera, na którym zainstalowana jest baza
programu BeSTi@.

KROK 5
Po wykonaniu powyższych czynności można
zalogować się do programu za pomocą adresu
e-mail i hasła użytego w procesie rejestracji. (hasło
użyte w procesie rejestracji można zresetować na
stronie internetowej wpfa6.curulis.pl)

KROK 6
Po zalogowaniu do programu, na ekranie pojawi się
kreator konfiguracji. Służy on do łatwego
przygotowania programu do rozpoczęcia pracy.
Umożliwia zestawienie połączenia z bazą
programu BeSTi@ w celu szybszej wymiany
danych.
Ponadto, przy pomocy kreatora, można przenieść
wcześniej przygotowane dokumenty z poprzedniej
wersji programu WPF Asystent.

A) Połączenie z Bestią
Przygotowanie do pracy w programie WPF
Asystent 6 z wykorzystaniem kreatora konfiguracji
powinno rozpocząć się od zsynchronizowania
programu z bazą danych systemu BeSTi@. W tym
celu należy uzupełnić dane serwera bazy danych
BeSTii.

B) Import danych z WPF Asystent 5
Kolejnym etapem konfiguracji programu jest import
dokumentów z bazy danych programu WPF
Asystent 5. Aby wgrać dane z programu WPF
Asystent 5 należy wskazać lokalizację pliku bazy
danych.
Najczęściej plik bazy danych programu WPF Asystent 5
znajduje
się
w
następującej
lokalizacji
C:\Użytkownicy\JanKowalski\AppData\Roaming\WPF
Asystent
Dokładną lokalizację pliku bazy danych można
sprawdzić w Ustawieniach WPF Asystent 5 w zakładce
Baza Danych

C) Konfiguracja jednostki
Ostatnim etapem konfiguracji programu jest
weryfikacja danych jednostki głównej, które będą
identyfikowały WPF.
Po wykonaniu powyższych czynności program WPF Asystent 6 jest gotowy do pracy.
Pamiętaj, aby po skonfigurowaniu WPF Asystent 6 odinstalować poprzednią wersję
programu!
Aktualną instrukcję obsługi programu WPF Asystent 6 znajdą Państwo na stronie:
https://www.curulis.pl/oferta/wpf-asystent.html

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu:
Tel. 61 626 26 40 lub email: wpf@curulis.pl

Najczęstsze problemy podczas instalacji

Rodzaj Błędu

Sposób rozwiązania
1) wyłączenie zapory systemu (firewall'a)

Błąd logowania

2) otwarcie portu 443
3) uaktualnienie czasu systemowego
1) zainstalowanie Microsoft SQL Server Compact 4.0 SP1

Błąd importu bazy
2) odinstalowanie Microsoft SQL Server Compact 3.5
danych z WPFA5
3) ponowne włączenie WPFA6 i zaimportowanie danych
z WPFA5

